
 
  
 

ROMÂNIA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV 

 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

Pentru însuşirea unor modificări şi completări  la inventarul bunurilor care 
aparţin domeniului public al judeţului Ilfov 

  

Consiliul Judeţean Ilfov; 

 Având în vedere: 

 

− Expunerea de motive a preşedintelui şi vicepreşedinţilor înregistrată la Consiliul 

Judeţean Ilfov cu nr. ______/_____ ; 

− Raportul direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov nr. 

_____/______; 

− Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

− Raportul de avizare al Comisiei de buget, finanţe, bănci, prognoze şi studii 

economice; 

− Raportul de avizare al comisiei de organizare şi dezvoltate urbanistică, lucrări 

publice, arhitectură şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

− Raportul de avizare al Comisiei de servicii publice, sociale, comerţ, privatizare şi 

integrare europeană; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică 

şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată; 



 În temeiul art.91 alin.(1) lit. ,,  c '' şi  lit. ,, f '' şi art.97 din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, modificată şi  completată; 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se însuşesc modificările şi completările la inventarul bunurilor care 

aparţin domeniului public al judeţului Ilfov, după cum urmează:  

 
 a) Anexa nr.1- secţiunea I Bunuri imobile, I-DRUMURI -, se modifică după 

cum urmează:  
 
- poziţia nr. 1,rândul 3,4,5,9 , poziţia nr. 5, rândul 3 ,5, poziţia nr. 10, rândul 5,7 , 

la coloana 1 “Codul de clasificare” vor avea următorul cuprins “1.3.7.2” 

 
-   poziţia nr. 1, rândul 2,3,4,5,6,8,9 şi 10, poziţia nr. 3, rândul 2 şi 3 , poziţia nr. 4, 
rândul 2, poziţia nr. 5, rândul 2,3,4 şi 5 poziţia nr. 6, rândul 2, poziţia nr. 8, rândul 
2 poziţia nr. 10, rândul 2, 4,5,6,7,8 poziţia nr. 11, rândul 2 , poziţia nr. 12 rândul 
2,3,4 şi 5 , poziţia nr. 12, rândul 9, poziţia nr. 13, rândul 3,  poziţia nr. 14, rândul 2 
şi 3, poziţia nr. 15, rândul 2,3,4 şi 5, poziţia nr. 17, rândul 1, poziţia nr. 18, rândul 
2,3,4,5,6 şi 7 , poziţia nr. 19, rândul 3, poziţia nr. 20, rândurile 2 şi 3, poziţia nr. 
21, rândul 2,  poziţia nr. 22, rândul 2, 4 şi 5, poziţia nr. 23, rândul 2, 3,4,6 şi 8 
poziţia nr. 25, rândul 1, poziţia nr. 24, rândul 2 , la coloana 3, „Elemente de 

identificare” vor avea următorul cuprins:,,lăţime 9m / IA”;  

 
-  poziţia nr. 1, rândul 7 şi 11, poziţia nr. 4, rândul 4, poziţia nr. 12, rândul 7 şi 10 
poziţia nr. 13, rândul 2, poziţia nr. 19, rândul 2 şi 4, poziţia nr. 23, rândul 5  - 
poziţia nr. 24, rândul 4 poziţia nr. 26, rândul 1, la coloana 3, „Elemente de 

identificare” vor avea următorul cuprins:,,lăţime 9m / P”; 

 
-   poziţia nr. 1, rândul 12, poziţia nr. 4, rândul 3, poziţia nr. 7, rândul 2 , poziţia 
nr. 9, rândul 2 - poziţia nr. 13, rândul 4, la coloana 3, „Elemente de identificare”vor 

avea următorul cuprins:,,lăţime 9m / DP”; 

 
- poziţia nr. 1, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 1 va avea următorul 
cuprins “16.999.765,80 ” 
- poziţia nr. 1, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 2 va avea următorul 
cuprins “2.473.772,67 ” 



- poziţia nr. 1, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 3 va avea următorul 
cuprins “2.350.084,04 ” 
- poziţia nr. 1, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 4 va avea următorul 
cuprins “1.222.043,67 ” 
 
- poziţia nr. 1, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 5 va avea următorul 
cuprins “1.209.674,84 ” 
- poziţia nr. 1, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 6 va avea următorul 
cuprins “1.860.277,05” 
- poziţia nr. 1, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 7 va avea următorul 
cuprins “1.038.984,52 ” 
- poziţia nr. 1, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 8 va avea următorul 
cuprins “197.901,81 ” 
- poziţia nr. 1, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 9 va avea următorul 
cuprins “2.491.089,08 ” 
- poziţia nr. 1, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 10 va avea următorul 
cuprins “1.583.214,51 ” 
- poziţia nr. 1, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 11 va avea următorul 
cuprins “593.705,44 ” 
- poziţia nr. 1, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 12 va avea următorul 
cuprins “1.979.018,14 ” 
 
- poziţia nr. 3, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 1 va avea următorul 
cuprins “41.031.310,18” 
- poziţia nr. 3, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 2 va avea următorul 
cuprins “13.441.870,68” 
- poziţia nr. 3, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 3 va avea următorul 
cuprins “27.589.439,57” 
 
- poziţia nr. 4, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 1 va avea următorul 
cuprins “5.521.248,37” 
- poziţia nr. 4, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 2 va avea următorul 
cuprins “1.689.821,30” 
- poziţia nr. 4, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 3 va avea următorul 
cuprins “2.581.042,109” 
- poziţia nr. 4, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 4 va avea următorul 
cuprins “1.250.385,232” 
 
-  poziţia nr. 5, la coloana 2 “Denumirea bunului” rândul 4 va avea următorul 
cuprins “km.17+000-km.42+550” 



- poziţia nr. 5, la coloana 3, „Elemente de identificare” rândul 4 va avea următorul 
cuprins:,,lungime 25,550”; 

-  poziţia nr. 5, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 1 va avea următorul 
cuprins “53.921.972,56” 
 
- poziţia nr. 5, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 2 va avea următorul 
cuprins “533.452,67” 
- poziţia nr. 5, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 3 va avea următorul 
cuprins “11.577.364,70” 
- poziţia nr. 5, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 4 va avea următorul 
cuprins “35.395.305,51” 
- poziţia nr. 5, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 5 va avea următorul 
cuprins “6.415.849,68” 
 
- poziţia nr. 6, la coloana 2 “Denumirea bunului” rândul 3 va avea următorul cuprins 
“km.14+500-km.21+072” 
-  poziţia nr. 6, la coloana 3, „Elemente de identificare” rândul 3 va avea următorul 
cuprins:,,lungime 6,572 / lăţime 9m / IA”; 
- poziţia nr. 6, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 1 va avea următorul 
cuprins “19.244.278,16” 

- poziţia nr. 6, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 2 va avea următorul 
cuprins “12.120.086,71” 

- poziţia nr. 6, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 3 va avea următorul 
cuprins “7.124.191,45” 

 

- poziţia nr. 7, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 1 va avea următorul 
cuprins “210.029,23” 

 

- poziţia nr. 8, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 1 va avea următorul 
cuprins “5.152.717,08” 

 

- poziţia nr.9, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 1 va avea următorul cuprins 
“294.040,92” 

 

- poziţia nr. 10, la coloana 2 “Denumirea bunului” rândul 9 va avea următorul 
cuprins “km.26+500-km.27+225” 

- poziţia nr. 10, rândurile 3 şi 9, poziţia nr. 15, rândurile 6,7 şi 8 , poziţia nr. 20, 
rândurile 4 şi 5,  poziţia nr. 22, rândul 3, la coloana 3, „Elemente de identificare” 

vor avea următorul cuprins:,,lăţime 9m / PV”; 



- poziţia nr. 10, la coloana 3, „Elemente de identificare” rândul 9 va avea următorul 
cuprins “lungime 0,725” 

- poziţia nr.10, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 1 va avea următorul 
cuprins “25.229.352,89” 
- poziţia nr.10, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 2 va avea următorul 
cuprins “6.357.796,931” 

- poziţia nr.10, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 3 va avea următorul 
cuprins “2.018.348,232” 

- poziţia nr.10, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 4 va avea următorul 
cuprins “5.146.787,992 ” 

- poziţia nr.10, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 5 va avea următorul 
cuprins “1.653.027,202” 

- poziţia nr.10, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 6 va avea următorul 
cuprins “809.357,641 ” 
- poziţia nr.10, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 7 va avea următorul 
cuprins “6.322.475,837 ” 
- poziţia nr.10, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 8 va avea următorul 
cuprins “2.416.972,008 ” 
- poziţia nr.10, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 9 va avea următorul 
cuprins “504.587,058 ” 
 
- poziţia nr.11, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 1 va avea următorul 
cuprins “9.028.456,457 ” 
 
- poziţia nr. 12, la coloana 3, „Elemente de identificare” rândurile 6 şi 8 vor avea 
următorul cuprins:,,lăţime 9m / BC”; 
- poziţia nr.12, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 1 va avea următorul 
cuprins “28.459.745,66 ” 

- poziţia nr.12, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 2 va avea următorul 
cuprins “14.879.016,174 ” 

- poziţia nr.12, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 3 va avea următorul 
cuprins “382.125,028 ” 

- poziţia nr.12, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 4 va avea următorul 
cuprins “1.165.481,334 ” 

- poziţia nr.12, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 5 va avea următorul 
cuprins “1.241. 906,340 ” 

- poziţia nr.12, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 6 va avea următorul 
cuprins “3.821.250,276 ” 

- poziţia nr.12, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 7 va avea următorul 
cuprins “2.556.416,435 ” 



- poziţia nr.12, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 8 va avea următorul 
cuprins “66.871,880 ” 

- poziţia nr.12, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 9 va avea următorul 
cuprins “721.260,990 ” 

- poziţia nr.12, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 10 va avea următorul 
cuprins “3.625.411,199 ” 

 

- poziţia nr.13, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 1 va avea următorul 
cuprins “9.953.985,26 ” 

- poziţia nr.13, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 2 va avea următorul 
cuprins “2.036.042,438 ” 

- poziţia nr.13, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 3 va avea următorul 
cuprins “5.127.810,586 ” 

- poziţia nr.13, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 4 va avea următorul 
cuprins “2.790.132,230” 

 

- poziţia nr.14, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 1 va avea următorul 
cuprins “15.587.062,26” 

- poziţia nr.14, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 2 va avea următorul 
cuprins “8.752.734,96” 

- poziţia nr.14, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 3 va avea următorul 
cuprins “6.834.326,30” 

 

- poziţia nr.15, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 1 va avea următorul 
cuprins “7.379.026,91” 

- poziţia nr.15, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 2 va avea următorul 
cuprins “320.827,257” 

- poziţia nr.15, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 3 va avea următorul 
cuprins “1.042.688,585” 

- poziţia nr.15, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 4 va avea următorul 
cuprins “1.162.998,806” 

- poziţia nr.15, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 5 va avea următorul 
cuprins “1.483.826,063” 

- poziţia nr.15, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 6 va avea următorul 
cuprins “802.068,142” 

- poziţia nr.15, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 7 va avea următorul 
cuprins “802.068,142” 

- poziţia nr.15, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 8 va avea următorul 
cuprins “1.764.549,912” 

 



- poziţia nr. 16, la coloana 3, „Elemente de identificare” rândul 2 va avea următorul 
cuprins:,,lungime 4,5 km./ lăţime 9m / IA”; 
- poziţia nr.16, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 1 va avea următorul 
cuprins “3.472.483,25” 

 

- poziţia nr.17, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 1 va avea următorul 
cuprins “21.386.132,11” 
 
- poziţia nr.18, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 1 va avea următorul 
cuprins “31.091.326,87” 
- poziţia nr.18, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 2 va avea următorul 
cuprins “774.555,863” 
- poziţia nr.18, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 3 va avea următorul 
cuprins “1.090.923,750” 

- poziţia nr.18, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 4 va avea următorul 
cuprins “20.269.363,275” 

- poziţia nr.18, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 5 va avea următorul 
cuprins “1.330.926,975” 

- poziţia nr.18, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 6 va avea următorul 
cuprins “6.807.364,200” 

- poziţia nr.18, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 7 va avea următorul 
cuprins “818.192,813” 

 

- poziţia nr.19, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 1 va avea următorul 
cuprins “6.988.652,59” 

- poziţia nr.19, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 2 va avea următorul 
cuprins “2.365.240,359” 

- poziţia nr.19, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 3 va avea următorul 
cuprins “1.718.935,998” 

- poziţia nr.19, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 4 va avea următorul 
cuprins “2.904.476,227” 

 

- poziţia nr. 20, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 1 va avea următorul 
cuprins “3.487.885,40” 

- poziţia nr. 20, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 2 va avea următorul 
cuprins “1.446.939,357” 

- poziţia nr. 20, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 3 va avea următorul 
cuprins “365.542,574” 

- poziţia nr. 20, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 4 va avea următorul 
cuprins “94.431,832” 



- poziţia nr. 20, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 5 va avea următorul 
cuprins “1.580.971,634” 

 

- poziţia nr. 21, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 1 va avea următorul 
cuprins “7.841.091,22” 

 

- poziţia nr. 22, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 1 va avea următorul 
cuprins “13.524.781,51” 

- poziţia nr. 22, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 2 va avea următorul 
cuprins “8.060.223,321” 

- poziţia nr. 22, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 3 va avea următorul 
cuprins “445.361,492” 

- poziţia nr. 22, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 4 va avea următorul 
cuprins “1.521.879,454” 

- poziţia nr. 22, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 5 va avea următorul 
cuprins “3.497.317,238” 

 

 

- poziţia nr. 23, la coloana 3, „Elemente de identificare” rândul 7 va avea următorul 
cuprins:,,lăţime 9m / BC”; 
- poziţia nr. 23, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 1 va avea următorul 
cuprins “26.789.783” 

- poziţia nr. 23, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 2 va avea următorul 
cuprins “7.765.154,493” 

- poziţia nr. 23, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 3 va avea următorul 
cuprins “9.643.820,902” 

- poziţia nr. 23, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 4 va avea următorul 
cuprins “984.421,199” 

- poziţia nr. 23, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 5 va avea următorul 
cuprins “2.021.445,057” 

- poziţia nr. 23, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 6 va avea următorul 
cuprins “2.492.364,103” 

- poziţia nr. 23, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 7 va avea următorul 
cuprins “2.016.435,280” 

- poziţia nr. 23, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 8 va avea următorul 
cuprins “1.866.141,967” 

 

- poziţia nr. 24, la coloana 1 “Codul de clasificare” rândul 3 va avea următorul 
cuprins “1.3.7.2” 
- poziţia nr. 24, la coloana 3, „Elemente de identificare” rândul 3 va avea următorul 
cuprins:,,lungime 3,000 / lăţime 9m / BC”; 



- poziţia nr. 24, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 1 va avea următorul 
cuprins “17.922.494,21” 

- poziţia nr. 24, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 2 va avea următorul 
cuprins “3.424.196,55” 

- poziţia nr. 24, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 3 va avea următorul 
cuprins “3.373.592,67” 

- poziţia nr. 24, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 4 va avea următorul 
cuprins “11.194.704,990” 

 

- poziţia nr. 25, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 1 va avea următorul 
cuprins “3.920.545,61” 

 

- poziţia nr. 26, la coloana 5 “Valoare de inventar”, rândul 1 va avea următorul 
cuprins “1.120.155,89 ” 

 
 

b) La sectiunea I Bunuri imobile , I DRUMURI , se abrogă poziţia 2, iar la aceasi 

sectiune ,II PODURI, se abrogă poziţiile 1,2,3,4,20. 

 

c) La sectiunea I Bunuri imobile , I DRUMURI , se introduc poziţiile 27-32, iar la 

aceasi sectiune II PODURI, se introduc poziţiile 21 , conform anexei ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 
 Art. 2 Hotărârile Consiliului Judeţean nr. 45/1999,  nr. 41/2001 respectiv 

nr.47/2002 se modifică şi se completează corespunzător. 

 
     Art. 3 Prezenta hotărâre se va transmite Guvernului în vederea atestării 

modificărilor şi completărilor la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al judeţului Ilfov, Anexa nr.1- din Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind 

atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din 

judeţul Ilfov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 bis din 16 

septembrie 2002 cu modificările şi completările ulterioare. 



 

 Art. 4  Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov vor 

asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Cristache Rădulescu 

 

 

 

 

 

Avizează, 
SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

Monica Trandafir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. ______ 

Din _______________2009 

 

 



 

 

 

 

 

 
ROMÂNIA 

CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV 
 
Nr. ______/____________ 2009 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 
Prin Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al 

judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov, a fost atestat şi 

domeniul public al judeţului,  

Această hotărâre a fost emisă cu îndeplinirea prevederilor  Legii nr. 213/1998 

privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al judeţului Ilfov reconstituită prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Ilfov nr. 101/25.09.2007, împreună cu comisia de inventariere a acestor bunuri 

constituită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov nr. 249/2007 au 

procedat la reanalizarea tuturor poziţiilor cuprinse în domeniul public al judeţului, în 

speţă drumuri judeţene, poduri, terenuri şi clădiri care fac parte din domeniul public 

al judeţului Ilfov ca urmare a efectuării unor investiţii la unele din aceste bunuri. 

În temeiul prevederilor legale Consiliului Judeţean Ilfov, prin hotărâre, îşi 

însuşite modificările şi completările aduse la inventarul bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al judeţului Ilfov.  



Promovarea proiectului de hotărâre este determinată şi de necesitatea atestării 

apartenenţei unor imobile la domeniul public, imobile pe care urmează a se realiza 

investiţii prin programe cu finanţare externă. 

Faţă de cele menţionate, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl 

supunem spre dezbatere şi adoptare Consiliului Judeţean Ilfov 
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Prin Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al 

judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov, a fost atestat şi 

domeniul public al judeţului,  

Această hotărâre a fost emisă cu îndeplinirea prevederilor  Legii nr. 213/1998 

privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al judeţului Ilfov reconstituită prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Ilfov nr. 101/25.09.2007, împreună cu comisia de inventariere a acestor bunuri 

constituită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov nr. 249/2007 au 

procedat la reanalizarea tuturor poziţiilor cuprinse în domeniul public al judeţului, în 

speţă drumuri judeţene şi poduri care fac parte din domeniul public al judeţului Ilfov 

ca urmare a efectuării unor investiţii la unele din aceste bunuri. 

În temeiul prevederilor legale Consiliului Judeţean Ilfov, prin hotărâre, îşi 

însuşite modificările şi completările aduse la inventarul bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al judeţului Ilfov.  

Promovarea proiectului de hotărâre este determinată şi de necesitatea atestării 

apartenenţei unor imobile la domeniul public, imobile pe care urmează a se realiza 

investiţii prin programe cu finanţare externă. 



Potrivit prevederilor art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 

publică şi regimul juridic al acesteia consiliile judeţene sunt obligate să facă 

înregistrarea operaţiunilor de modificare a regimului juridic al bunurilor din 

domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale. 

Faţă de cele menţionate, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl 

supunem spre dezbatere şi adoptare Consiliului Judeţean Ilfov. 
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